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  کارشناس ارشد مهندسی فتوگرامتري، دانشکده ژئوماتیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

  ، دانشکده ژئوماتیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسیدانشیار

  :چکیده 
نسانی است خودرومورد توجه قرار گرفته ، بحث هدایت اتوماسیون از جمله موضوعاتی که امروزه در زمینه  ننده و اپراتور ا در . بدون نیاز به را

ده ها يخودرو این راستا ز یکسري دا و همچنین توانایی در  مانند نقشه مسیر حرکت موجود در حافظه خود يمورد نظر باید بتواند با استفاده ا
ید ،خوانش عالئم و تابلوهاي ترافیکی و راهنمایی زوم اصالح نما مسلما جهت نیل به این . مسیر و شیوه حرکت خود را انتخاب و در صورت ل

ه است م هاي مناسب، سیستمی است که در برگیرنده دوربین تصویر برداري و رایانه همرا شده توسط. هدف یکی از سیست ر اخذ  دوربین  تصوی
انه استن اط گردد و فرمان مورد نظر جهت اصالح شیوه حرکت بباید در مدت زمان مناسب پردازش گردد و مفهوم تابلوي ترافیکی توسط رای

الگوریتمی ارائه گردیده است که به کمک آلمان  از کشور 2013در این مقاله با استفاده از داده هاي نمونه جهانی متعلق به سال . صادر شود
ر شناسایی و استخراج می گرددمحدودیت حداکثر ترافیکی ن عالئم آ م . سرعت در معاب لگوریت ین ا ا قطعه بندي تصویر محدوده تقریبی ا ابتدا ب

ا تشخیص می دهد و سپس با بررسی مشخصات هندسی  ا نوع پیام آن  ،تابلو ترافیکیتابلو ر ز نوع محدودیت سرعت ر تشخیص که ا می باشد 
گام ب داده و ئه شده در زمان . خوانش عدد درج شده در تابلو ، مفهوم نهایی آن را استنباط کند قادر است باعد در  براي هر  اندکی الگوریتم ارا
ج را قادر خواهد بود تصویر  نجام دهدکل پروسه شناسایی و استخرا ر ورودي . ا ت الگوریتم براي مجموعه تصاوی ا دقت در نهای جواب  درصد 94ب

ئه    .  می نمایدصحیح را ارا

 خودرو اتوماتیک هدایت -محدودیت سرعت  -شناسایی و استخراج  -عالئم ترافیکی  :کلیدي  واژگان

  :مقدمه . ۱

. در دهه هاي اخیر تحقیقات فراوانی در رابطه با هدایت و ناوبري اتوماتیک وسایل نقلیه موتوري انجام پذیرفته است
محققان در این رابطه بدنبال طراحی سیستم جامع و کاملی هستند که پس از استقرار بر روي وسیله نقلیه، دیگر 

موجود در حافظه و یا درك عالئم ترافیکی موجود در حریم راه  راننده انسانی نباشد و خودرو بکمک داده هاينیازي به 
یکسري از سیستم ها مبتنی بر استفاده . و یا جاده تصمیم مناسب را در زمینه کنترل وضعیت و جهت یابی انجام دهد

مغز متفکر از پایگاه داده موجود می باشند، لذا در این سیستم ها نقشه الیه بندي شده معابر موجود است و بکمک آن 
اما این سیستم ها دو . خودرو مسیر یابی نموده و دستورات الزم جهت تعیین مسیر و نوع حرکت را صادر می نماید

مشکل مهم دارند یکی اینکه با تغییرات رخ داده در سطح معابر که ممکن است بصورت روزانه، ماهانه و یا ساالنه باشد 
در  در حین حرکت وخودرو دوم اینکه .  کار مشکل و شاید غیر ممکنی استنیاز به بروز رسانی پیدا می کنند که عمال

با این وصف نیاز به . دچار تصادف می شودبدلیل عدم امکان تشخیص و مسیر یابی آنها مواجهه با سایر خودرو ها 
از  ،عالوه بر تشخیص مسیر و کنترل شاخصه هاي حرکتی خودرو سیستم هایی پدید می آید که بصورت آنی بتواند

از این رو سیستم هاي مبتنی بر تصویر برداري اپتیکی کارایی . برخورد با موانع و سایر وسایل متحرك جلوگیري نماید
   ها و ادراك درست تابلو ،توانایی از جمله چالش هاي مطرح در این زمینه. ]1[باالیی در تحقق این موضوع دارند
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اولین تالش به عنوان نمونه می توان به . در این زمینه در حال انجام است قابل توجهیاست که تحقیقات  1عالئم ترافیکی

  .]2[شده بود  آن به قطعه بندي تصویر جهت تشخیص عالئم محدودیت سرعت پرداختهدر در این زمینه اشاره نمود که 

قادر به این کار می باشند که با  ،روش هاي تشخیص تابلو هاي ترافیکی با استفاده از دو ویژگی تابلو ها ر کلیوبه ط
را دسته بندي  هادسته اول با استفاده از اطالعات رنگ، تابلو. توجه به آن می توان روش ها را به سه دسته تقسیم نمود

 فضاي رنگیانتقال تشخیص تابلو هاي ایست با استفاده از  :مودمی کنند که از آن جمله می توان به این موارد اشاره ن
این روش ها نوعا داراي سرعت عمل مناسبی  ،]4[، استخراج ویژگی هاي رنگی عالئم بکمک شبکه عصبی]HSI]3به

وجود دارد و در تصاویر که عوارض مشابه مانند خودرو هاي همرنگ با تابلو هنگامی هستند ولی در برخی موارد مانند 
  .گرفته و از دقت الگوریتم کاسته می شودیا در شرایط نوري ضعیف، نتایج تحت تاثیر قرار 

آنها می دسته دوم با بهره گیري از شکل ظاهري عالئم مثل دایره، مثلث و مستطیل اقدام به استخراج و شناسایی 
 استفاده از بابازیابی عالئم ، ،]5[عصبی و الگوریتم ژنتیکبا استفاده از تلفیق شبکه بازیابی عالئم ترافیکی  :نمایند مانند

در این دسته از . ]6[3و طبقه بندي کننده آدابوست 2الگوریتم هاي تشابه شعاعی،کنی اپراتوربا تلفیق استخراج لبه 
امکان ، آنگاه روش ها هنگامی مشکل رخ می دهد که عوارض هندسی مشابه با تابلو ها در تصاویر وجود داشته باشد

  .اشتباه وجود دارد

 :از تلفیق دو روش استفاده می نمایند که به عنوان نمونه می توان به موارد ذیل اشاره نمودهمچنین دسته سوم 
جهت الگوریتمی ، بیان ]7[تابلو ها با تلفیق تبدیل هاف و اطالعات رنگیمحدوده تابلو ها و استخراج  تشخیص

به منظور طبقه بندي و الگوریتمی ،بهره گیري از]8[بر پایه ماشین هاي بردار پشتیبان بازشناسی عوارض جاده اي 
با  تشخیص و بازیابی عالئم رانندگی،]HOG]9و توصیف گر  بر پایه ماشین هاي بردار پشتیبان تشخیص عالئم ترافیکی

این دسته از روش هاي استخراج  مسلما.]10[استفاده از شبکه عصبی چند الیه و استفاده از اپراتورهاي مورفولوژي 
  .مجموع زمان پردارش بیشتري را نیاز دارنددر دقت باالتري دارند ولی  ،عالئم

  

تحقیق روشی مناسب جهت شناسایی ،  گستردگی و تنوع بسیار زیادي دارند در این ي ترافیکیازآنجا که تابلو ها
نمونه هایی از این تابلو ها نمایش  1شماره در شکل . تابلو هاي محدودیت سرعت ارائه شده استتشخیص و استخراج 

  .داده شده است

  

  سرعتمحدودیت نمونه اي از تابلو هاي کنترل :  1شکل شماره 
                                                                 
1Traffic sign  
2radial symmetry techniques 
3AdaBoost (adaptive boosting algorithm ) 
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  :]11[پیچیده است ذیلبدالیل  یعموما شناسایی عالئم در فضاي بیرون

 .می باشد وضعیت جويو ساعت  ،تغییرات روشنایی که وابسته به فصل  .1

 انناقص بودن عارضه در تصویر به سبب وجود سایه و یا عوارض دیگر مثل درخت .2

 .تغییرات مقیاس و زاویه تصویر برداري که به سبب آن ابعاد و شکل عارضه تغییر می کند .3

 .گذشت زمان و یا تصادفات باعث تغییر شکل عالئم می شود .4

و تفکیک شیء  4اخذ و ورود تصویر ، قطعه بندي تصویرهم از چهار بخش مختلف پیش رو جهت انجام این مپروسه 
لذا  .استتشکیل شده عالمت ترافیکی 6یشناسمحدوده و ابعاد عالمت و در نهایت باز 5، شناساییمورد نظر از زمینه

استفاده شده IEEE 2013براي کنفراس 2013که در این پژوهش از داده هاي استاندارد جهانی سال (ابتدا تصاویر 
وارد سیستم می شود و سپس بکمک آستانه گذاري رنگی بر روي تصویر با توجه به خصوصیات بصري این تابلو ) است

برخی خصوصیات عارضه پارامتر هاي هندسی آن از با استفاده در گام بعد . ها محدوده تقریبی آنها تعیین می گردد
اعداد  پایگاه دادهخراج اعداد درون تابلو و بکارگیري عملیات تناظر یابی با تشخیص داده می شود و در گام نهایی با است

  .در اختیار ، نوع تابلو تشخیص داده می شود و عملیات پایان می پذیرد

زیرا اکثر روش ها در هنگام تناظر یابی اقدام به . رخ می دهدیکی از مشکالت روشهاي موجود در هنگام تناظر یابی    
لذا با توجه به تغییر رنگ تابلو در شرایط محیطی و نوري و همچنین وجود . ضاي کل تابلو می نماینداستفاده از ف

در تناظر یابی ایجاد خطا و مشکل می ،برخی عوارض طبیعی و مصنوعی در جلو و یا حاشیه تابلو مثل برگ درختان 
و مشخص می شود و سپس تناظر یابی هر عدد از این رو در روش ارائه شده ابتدا محدوده هر عدد موجود در تابل. کند

با این کار دیگر محدودیت هاي قبلی وجود . پایگاه داده صورت می پذیرد و عدد استخراج می گردددر محدوده آن با 
  .ندارد و دقت و کارایی افزایش می یابد

در فصل سوم نیز . مواد ، روش ها و الگوریتم هاي بکار رفته تشریح گردیده است در فصل دوم این مقاله و در ادامه  
  .  نتایج حاصله ارزیابی شده و در نهایت جمع بندي و نتیجه گیري ارائه شده است

  

  :مواد و روش ها . 2

در ابتدا از این رو . در این فصل ورودي و همچنین الگوریتم ها و روش ها و خروجی سیستم تشریح گردیده است
سپس با استفاده از پارامتر . تصاویر نرمال شده در پروسه قطعه بندي قرار گرفته و عوارض غیر از تابلو حذف می شوند

در نهایت با استفاده از اعداد موجود در پایگاه داده و تناظر یابی . هاي هندسی، نوع کلی تابلو تشخیص داده می شود
  .    نوع تابلو و پیام آن مشخص می شود ،هبین اعداد درون تابلو با این پایگا

  
                                                                 
4Image segmentation 
5Detection 
6 Recognition  
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  :داده هاي ورودي . 2.1

اول تصاویر اخذ شده از سطح معابر است که از ست داده . در اینجا دو دسته داده ورودي براي ورود به برنامه وجود دارد
ه جهت اجراي این برنامه فریم است ک 300تعداد اولیه این تصاویر . هاي جهانی مربوط به معابر اروپا انتخاب شده است

این تصاویر در . نمونۀ این تصاویر آورده شده است 2در شکل شماره . فریم مرتبط آن انتخاب شده است 100تعداد 
با توجه به استاندارد هاي کشور  7قابل دریافت است و براي کنفرانس بین المللی در رابطه با شبکه هاي عصبی ] 12[

است که در چند مقیاس و سایز تهیه  9تا  0نوع دوم داده ها مربوط به پایگاه داده اعداد بین . آلمان تهیه شده است
همانگونه که در ادامه بیان می گردد از این اعداد . نمونۀ این داده ها را نمایش می دهد 3شکل شماره . گردیده است

  .ی و شناسایی اعداد مندرج در تابلو ها استفاده خواهد شدجهت تناظر یاب

 

  نمونۀ تصاویر ورودي حاوي تابلو هاي کنترل سرعت:  2شکل شماره 

  

  

  9تا  0پایگاه داده اعداد بین نمونۀ :  3شکل شماره 

  : قطعه بندي تصویر. 2.2

 آنها در بخشی از روش هاي متعددي جهت قطعه بندي تصاویر به منظور استخراج عالئم رانندگی وجود دارد که 
هرکدام از این روش ها مزایا و معایبی دارد که با توجه به محیط و شرایط کاري،  .شرح داده شده است ]13[رفرنس

در این مقاله ما از روشی . انتخاب می گردد دقت مورد نظر و زمان در اختیار جهت حصول نتیجه روش مورد نظر

                                                                 
7IEEE International Joint Conference for Neural Networks (IJCNN) 2013 
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استفاده نمودیم به این دلیل که این روش سرعت عمل باالیی  RGBمبتنی بر نرمال نمودن تصاویر رنگی در فضاي 

دارد و همچنین با توجه به نوع تابلو هاي مورد مطالعه در این پژوهش نیاز به استفاده از روش هاي پیچیده تر نمی 
  .ه شده استئا استفاده از این مفهوم ترکیب جدیدي از آستانه گذاري براي تشخیص تابلو قرمز رنگ ارالذا ب. باشد

این کار تا حدودي . لذا تصویر ورودي نرمال شده است .باید قطعه بندي صورت پذیرددر ابتدا پس از ورود تصویر، 
برداري و وابستگی رنگهاي اصلی به هم کمتر تاثیر تغییرات شرایط محیطی و تصویر باعث می شود که تصویر در برابر 

  .استفاده شده است 1براي این منظور از فرمول شماره  .بپذیرد

)1(                                          r + g + b = 1    و 
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با اعمال این . مقادیر نرمال شده می باشند r,g,bمقادیر اولیه پیکسل ها در تصویر اصلی و  R,G,Bدر فرمول باال 
در ادامه با . فرآیند هر پیکسل براي هر باند مقادیري بین صفر و یک می پذیرد که مجموع مقادیر برابر یک می شود

آبی ، سعی می شود عوارض غیر از تابلو بر روي تصویر نرمال شده براي رنگ هاي قرمز، سبز و  اعمال آستانه گذاري
بدیهی است که این امر باید با توجه به هیستوگرام تصویري مجموع تصاویر و رفتار طیفی . حذف گردند قرمز رنگهاي 

با توجه به مقادیر نرمال شده در این پروژه حدآستانه . جسم مورد نظر نسبت به سایر اجسام در سه باند صورت پذیرد
و همچنین براي باند آبی بین ) g<0.45>0.25( 0.45و  0.25و براي سبز بین ) r>0.9( 0.9قرمز باالتر از براي باند 

شایان ذکر است مقادیر این حدود آستانه با استفاده از هیستوگرام چند  .انتخاب شده است) b<0.3>0.15( 0.3تا  0.15
نشان دهنده تصویر خروجی در این مرحله  الف-4 شکل شماره .تصویر نمونه در محدوده تابلو ها بدست آمده است

همانگونه که در تصویر مشخص است برخی نقاط کوچک و نویز در تصویر وجود دارد که در مرحله بعد با  .است
تا این مرحله تصویري وجود دارد که در آن ) ب-4شکل شماره . (دنمی گرداروشن حذف استفاده از عملگر مورفولوژي 

لذا محدوده . تابلو محدودیت سرعت وجود دارد و سایر پیکسل ها بصورت مقدار صفر هستند فقط محدوده حاشیه
طبیعتا اگر در تصویر دو یا چند تابلو مشابه وجود داشته باشد، می توان با محاسبه مرکز . جستجو مشخص شده است

 . محدوده تابلو ها را تفکیک نمود ،فاصله ايثقل آنها و اعمال حد آستانه 

  

  

  

  

  

در این مرحله با توجه به وجود برخی عوارغ همرنگ و ( تصویر پس از اعمال حدود آستانه رنگی) الف :  4شکل شماره 
تصویر پس از ) ، ب) مشابه در تصویر نویز و پیکسل ناخواسته وجود دارد که دور آن دایره سبز رنگ کشیده شده است

  ) با اعمال این اپراتور نویزها حذف می شود( تاثیر عملگر مورفولوژي

نویز و عوارض 
 ب الف ناخواسته
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  :)Traffic Sign Detection(تشخیص عالمت ترافیکی . 2.3

حال . در قسمت قبل با استفاده از قطعه بندي و اعمال حدود آستانه رنگی محدوده تقریبی محل تابلو ها مشخص شد
پارامتر ها  تعدادي ازدر این قسمت . حدوده پنجره جستجو تابلو را کاهش دادباید عالوه بر اطمینان نسبت نوع تابلو ، م

از جمله شعاع و نسبت دو شعاع  ،محدوده نهایی تابلو به همراه مشخصات هندسی آنآنها محاسبه می گردد که بوسیله 
همچنین با اسکن طولی و عرضی تابلو . محاسبه می شود و بکمک آن می توان از نوع دسته بندي تابلو مطمئن شد

در گام اول باید روي خروجی مرحله قبل اپراتور استخراج لبه کنی را . محدوده اعداد داخل آن مشخص می گردد
لذا تصویر باینري شده مرحله قبل را به عنوان ورودي گرفته با تنظیم پارامتر . گردد تا مرز تابلو استخراج اعمال نمود

سپس بوسیله . گردیده استلبه هاي دو دایره تابلو استخراج  0.2و همچنین حدآستانه  0.05هاي سیگما معادل 
در ادامه با محاسبه  ) الف -5شکل شماره (.بدست می آیدهاي دو دایره مرکز ثقل تابلو پیکسل هاي لبهمقادیر باینري 

اگر تصویر بصورت مایل اخذ شود شکل ظاهري . شعاع کوچک تابلو در چهار جهت آن، دایره بودن تابلو چک می شود
این امر چند خطا در کار ایجاد می کند که مهمترین آن در هنگام تناظر یابی رخ می  .تابلو در تصویر بهم می خورد

لذا باید تابلو در جهت کشیده شده بصورت منفی  .ترکیب آنها دچار دگرگونی شده استدهد زیرا شکل ظاهري اعداد و 
 جهت چهار به ثقل مرکز از موضوع نیا تحقق جهت .نگاشت پیدا کند تا کل تابلو بصورت تقریبی بر روي دایره بنشیند

  ) ب - 5 شماره شکل. ( شود یم محاسبه شعاع و شود یم متوقف روند صفر ریغ کسلیپ کی با برخورد هنگام و نموده حرکت

که بوسیله آنها و نسبت این دو طول، همچنین کار دیگري که باید انجام پذیرد محاسبه دو شعاع دایره در یک سمت است 
در اینجا دو مقدار براي شعاع بزرگ و کوچک دایره ها بدست می آید که  .مشخص می گردد) محدودیت سرعت ( نوع تابلو 

با این کار در این . است را رعایت نماید 5مقدار دو شعاع باید نسبت مشخصی را که حدودا عدد نسبت شعاع بزرگ به تفاضل 
  )ج - 5شکل شماره (  .مرحله به طور قطعی مشخص می شود که شکل مورد بررسی از نوع تابلو محدودیت سرعت است

  

  

  

  

  

  

  
  

،       محاسبه شعاع در چهار جهت و تست دایره بودن) استخراج لبه تابلو و مرکز ثقل آن، ب) الف :  5شکل شماره 
  نماي شعاع ها و فاصله رینگ ها) ج

 ب الف

 ج 
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در قسمت بعد محدوده اعداد درج شده درون تابلو می بایست شناسایی و سپس تصویر جهت انجام تناظر یابی برش 

پیکسل به مرکز تابلو برش زده و سپس تصویر رنگی را  101در  101لذا ابتدا تصویر اصلی را بصورت یک مربع . بخورد
مجددا با استفاده از اپراتور کنی لبه ها استخراج  اهآنگ) الف  - 6شکل شماره . (می شودبه تصویر تک رنگ تبدیل 

ست به مرکز تابلو به سمت چپ و راحال از . تصویر حاصل لبه هاي محدوده تابلو و اعداد درون آن است. گردیده است
اندازه شعاع کوچک محاسبه شده در مرحله قبل حرکت نموده و در صورت برخورد با پیکسل غیر صفر آنرا به عنوان 

اما در مرحله بعد از این . کاندیدا به این معنی است که این پیکسل بخشی از یک عدد است. دیدا انتخاب می نماییمکان
 .استخراج می گردد پیکسل استفاده می شود و مرز عدد با توجه به ارتباط پیکسل هاي به هم چسبیده و غیر صفر

ه اعداد ممکن است که هر عدد در جاي خود دو بار لب که بدلیل دو خطه بودنبدیهی است  ) ب  - 6شکل شماره (
همچنین براي عدد . استخراج گردد که با شروطی از جمله طول یکسان یا پیکسل مشابه یکی از آنها حذف می گردد

در گام بعد با توجه به پیکسل هاي مرزي هر عدد، یک پیکسل به . صفر مرز داخلی که محاط است حذف می گردد
پنجره  محدوده اي به عنوانبا بکار گیري الگوریتم ابداعی توسط نگارنده سپس . د انتخاب می گرددعنوان مرکز آن عد

الگوریتم مورد اشاره  .واین محدوده براي هر عدد در تصویر تک رنگ بریده می شودجستجو انتخاب می گردد 
داده و همچنین بیشترین فاصله  پنجره اعداد پایگاه دربرگیرنده فرآیندي است که طی آن با توجه به نصف اندازه

ا مرکز ثقل هر عدد در تابلو، محدوده هر کدام از اعداد تعیین می گردد این الگوریتم در محدوده . پیکسل هاي مرزي ت
هر عدد و از مرکز ثقل شروع به اسکن افقی و عمودي محدوده می نماید و هنگامی که به سطر یا ستونی رسید که 

آنگاه تصویر با  .ود حریم پنجره پایان می پذیرد و محدوده در آن سمت بسته می شودپیکسل هاي آن غیر صفر ب
سپس با توجه به مرز استخراج شده عدد در تصویر . تبدیل به یک تصویر سیاه و سفید می شود 220اعمال حد آستانه 

  ) ج - 6شکل شماره . ( می گیرند 255ساخته شده سایر پیکسل ها که در حاشیه هستند سفید می شوند و مقدار 

  

  

  

  

  

  

  نمایش مرز اعداد) ، بکیلومتر بر ساعت 50و حداکثر سرعت تصویر تک رنگ تابل) الف :  6شکل شماره 

  پنجره هاي استخراج شده در اطراف اعداد) جاستخراج شده بر روي تصویر لبه ها ، 

  

  

 الف ب

 ج 
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 :)Traffic Sign Recognition(بازیابی تابلو ترافیکی . 2.4

در فاز بعد باید مقدار عددي هرکدام از . مرحله براي هر کدام از اعداد درون تابلو یک پنجره جستجو تولید شدتا به این 
از این رو باید با انجام تناظر یابی بین . اعداد را تشخیص داد و در نهایت مفهوم اصلی و پیام تابلو را استدراك نمود

براي این منظور از تناظر یابی . این پنجره ها مقدار عدد را برآورد نمود درون پایگاه داده تولید شده و هر کدام ازاعداد 
در ادامه رابطه این تابع تمایز ارائه . انتخاب گردیده است NCC9تابع تمایز نیز . بهره گرفته شده است 8پنجره اي

  ) 2رابطه . ( گردیده است

)2 (  

 

لذا درون پنجره اصلی و بزرگ جستجو صورت می گیرد و پنجره کوچک در مرکز پیکسل ها قرار می گیرد و مقدار 
براي هر عدد درون دیتابیس به ازاي هر عدد اصلی تابلو یک پیکسل کاندیدا که بیشترین مقدار . تابع محاسبه می شود

مقایسه می گردد و آن گزینه اي ها  تناظریابینتایج ه در ادام. خروجی را دارد به عنوان نماینده انتخاب می گردد
. در نتیجه ما به اندازه اعداد درون تابلو خروجی داریم. که عدد خروجی تابع به یک نزدیک تر باشد شودانتخاب می 

ذا و صفر خواهد بود ل 5وجود دارد خروجی برنامه به ترتیب عدد  6مثال با توجه به تابلو ورودي که در شکل شماره 
لذا در خروجی تابلو .آنگاه می توان در خروجی برنامه تابلو اصلی مربوطه را نمایش داد. است 50عدد نهایی تابلو 

  ) 7شکل شماره . ( کیلومتر نمایش داده می شود 50گرافیکی محدودیت سرعت حداکثر 

  

  بر ساعت کیلومتر 50گرافیکی محدودیت سرعت حداکثر تصویر تابلو  - 7شکل شماره 

  :ارزیابی نتایج . ۳

 2013حاصل از اعمال الگوریتم پیشنهادي از نمونه تصاویر تهیه شده در کشور آلمان در سال  به منظور ارزیابی نتایج
مجموعه انتخابی . فریم موجود استفاده شد 300فریم از مجموع  100لذا تعداد . براي کنفرانس جهانی استفاده شد

، )فریم30(می باشندمحدودیت سرعت یک تابلو وط به تصاویري است که حاوي دسته اول مرب. استدسته  سهحاوي 
وم هم تعدادي تصویر که فاقد سو دسته  )فریم50(دسته دوم شامل تصاویري است که در آنها چند تابلو وجود دارد

دسته اول و  الف نمونه اي از - 8تصویر شماره . ت الگوریتم قطعه بندي سنجیده شوددقتا  ،)فریم20(هستندتابلو 
  .وم استسب نمونه اي از دسته  - 8تصویر شماره 

                                                                 
8Template matching 
9Normalize Cross Correlat ion 
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لذا خروجی الگوریتم براي هر تصویر با . معیار ارزیابی ما در این مقاله دقت خروجی الگوریتم بکار گرفته شده است

اقدام همچنین جهت بررسی کارایی الگوریتم ارائه شده، دقت خروجی آن با دقت روشی که . واقعیت مقایسه می گردد
  .  به تناظر یابی کل تابلو می نماید مقایسه گردیده است که نتایج حاکی از برتري روش پیشنهادي دارد

  

  

  

  
  

  .نمونه تصویر که حاوي تابلو کنترل سرعت نیست) تصویر داراي تابلو محدودیت سرعت، ب) الف - 8شکل شماره 

قادر است در مورد تفکیک تصاویر حاوي تابلو هاي کنترل سرعت با شایان ذکر است مجموع الگوریتم هاي ارائه شده 
ولی قسم دوم دقت ها که اهمیت باالتري را . سایر تصاویر کامال موفق عمل نموده و تمام موارد را صحیح تشخیص دهد

یري که مشخصا داراي تابلو کنترل محدودیت سرعت می باشند را لذا تصاو. دارا می باشد باید مورد ارزیابی قرار گیرد
. ه گردیده استائنتایج ارزیابی ار 1در ادامه در جدول شماره  .وارد سیستم نموده و نتایج خروجی را ارزیابی نمودیم

 94میزان نتایج نهایی روش پیشنهادي به همانطور که مشخص است با توجه به تعداد تصاویر ورودي و تعداد صحیح 
و این مقدار حاصل تقسیم میزان تعداد تصاویر صحیح تشخص داده شده به کل تصاویر ورودي دو . درصد دقت دارد
بخشی از تصاویر ورودي و نتایج حاصله ارائه  10و  9ه شده در شکل شماره ئدر نهایت نیز در تصاویر ارا.دسته می باشد

  .ثانیه می باشد 2حدودا  زمان اجراي برنامه براي هر تصویر.گردیده است

  

  100  تعداد کل تصاویر ورودي

  80  تعداد تصاویر داراي تابلو محدودیت سرعت

  20  تعداد تصاویر عاري از تابلو محدودیت سرعت

  20+74  تعداد تصاویري که تابلو بصورت صحیح شناسایی گردیده است

  %94  بکار گرفته شده دقت الگوریتم

  ارزشیابی الگوریتم پیشنهادينتایج  - 1جدول شماره 

  

تصویر اشتباه بوده است که به دلیل اشتباه در خروجی تناظر یابی اعداد می  6شایان ذکر است خروجی الگوریتم در
بدین منظور از . همانگونه که در ابتداي این بخش اشاره گردید کارایی این روش باید با روش دیگر مقایسه گردد. باشد

 ب  الف
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این روش جهت تناظر یابی از کل تابلو . مقایسه و برآورد الگوریتم پیشنهادي استفاده شده استروش مشابهی جهت 

از این رو از  تصاویر یکسان در الگوریتم تناظر یابی کل تابلو استفاده شد و دقت خروجی این . استفاده می کند
درصد نتایج بهتري را حاصل می  6ن لذا روش پیشنهادي در این مقاله به میزا. درصد محاسبه گردید 88الگوریتم 

  .نماید

براي این منظور . درصد را در مجموع برآورد نمود 94در این فصل الگوریتم ارائه شده مورد ارزیابی قرار گرفت و دقت 
همچنین کارایی الگوریتم در . فریم استفاده شد 100به تعداد ) تک تابلو، چند تابلو و بدون تابلو (از سه دسته تصویر 

  . قایسه با روش تناظر یابی کل تابلو مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج بهبود یافته بودم

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

سایر تصاویر در هر شکل روند اجراي و  در سمت چپ باال مشخص است تصاویر ورودي) الف و ب  - 9شکل شماره 
  است خروجی سیستمتصاویر موجود در قسمت باال و راست هر شکل اعداد . الگوریتم را نمایش می دهد

 الف

 ب 
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تصاویر ورودي در سمت چپ باال مشخص است و سایر تصاویر در هر شکل روند اجراي  )  وب الف - 10شکل شماره 
  تصاویر موجود در قسمت باال و راست هر شکل اعداد خروجی سیستم است. الگوریتم را نمایش می دهد

  

  :جمع بندي. ۴

شده از معابر شهري و  در این مقاله الگوریتمی جهت شناسایی و استخراج تابلو هاي محدودیت سرعت در تصاویر اخذ
این الگوریتم ابتدا با قطعه بندي تصویر و سپس با تعیین و شناسایی پارامترهاي هندسی . برون شهري ارائه گردید

در .، دسته بندي تابلو را مشخص کرده و در نهایت با خوانش اعداد درون تابلو مفهوم ترافیکی آن را درك می کندتابلو
   .ت مجزا در فرآیند تناظر یابی قرار می گیردروش ارائه شده هر عدد بصور

براي تصاویر ورودي که از سري تصاویر تولید شده براي کنفرانش جهانی مرتبط با شبکه  الگوریتمبا توجه به خروجی 
همچنین جهت بررسی  .دیدرصد برآورد گرد 94انتخاب شده اند، دقتی معادل  2013هاي عصبی سال 

 الف

 ب 
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Abstract: 
These days, driverless motor vehicles are one of the recent issues discussed in the field o f automat ion.  It  
is necessary for this vehicle to detect and identify traffic signs and guidance and match these signs by 
storing informat ion in their memory to select the path and refine it if it’s necessary. One of the 
appropriate systems for this purpose would be a combination of a dig ital camera and a portable 
processor. This system should process digital images in a proper amount of t ime and after identify ing the 
concept of traffic sign it should issue proper orders and instructions to rectify the route. 

In this paper, we proposed an algorithm to detect speed limit sign in streets and roads. We implemented 
our method on world sample data of 2013 from Germany. Our algorithm at first recognize the proxy  area 
of boards using segmentation algorithms then detect type of message, speed limit, by analyzing  
geometric characteristics of traffic signs and finally read the speed limit on the board. Our method in 2 
second would process and ext ract informat ion for each image and the accuracy of our whole database of 
Germany was 94 percent.  
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